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ИМАЛИПОТРЕБЕЗА 
ФИЛОЗОФСКОМЕСТЕТИКОМ
Сажетак:Ауторурадуиспитуједалисуфилозофскиестетич
киувидирелевантнизанашисторијскитренутак.Топитањеје
постављеноуконтекстусвеучесталијихсавременихпокушајаза
снивањаестетикекаопосебнонаучнеемпиријскедисциплинеили
својеврсногприпајањаестетикевећпостојећимпосебнимнаука
ма.Упрвомпоглављудатјекратакпреглед(пред)историјеесте
тикеодњеногзаснивањадосавременеепохе.Потом,унастав
ку,користећисеучењемМиланаДамњановића,ауторразматра
кључнепретпоставкеемпиријскиоријентисанихидејаестетике,
с једнестране,исавременихфилозофскихконцепцијаестетике,
сдругестране.Утрећемпоглављуиспитујесезначајфилозоф
скеестетикеуодносупремадругимнефилозофскиместетичким
концепцијамаидолазиседозакључкадапроблемиестетике,по
редемпиријскогприступа,нужнозахтевајуифилозофскуобраду
иутемељење.

Кључнеречи:естетика,филозофија,МиланДамњановић,наука

Естетикаињена(пред)историја

Нашводећизадатакуовомистраживањуогледасеунасто
јањудапреиспитамоучемујезначајфилозофскеестетике
занашповеснитренутак.Збогодабирадауовомрадураз
матрамофилозофскуестетику,уједносмодужниидараз
граничимофилозофскиначинобрадеестетичкихпроблема
оддругихприступаовојтематици.Сходнотоме,дужнисмо
да отворимо питања и о значају других, нефилозофских
приступапроблемимаестетике,каоидарасветлимопози
цијуфилозофске естетике у спектру различитихприступа
естетичким проблемима. Како бисмо на ова питања мо
глидаодговоримонаадекватанначин,потребноједасеу
краткимцртамаосврнемонаисторијскиразвојестетикеод
њенихзачетакадосавременихоквира.
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Пореклоестетикенесумњивојефилозофскеприроде.Наи
ме,естетикакаопосебнафилозофскадисциплиназаснована
јеу18.векууучењуфилозофаАлександераГотлибаБаум
гартена. Бавећи се филозофијом у интелектуалној атмос
фери тада доминантне рационалистичкеЛајбницВолфове
школе мишљења, Баумгартен уочава проблем у Волфовој
подели филозофије. Волф филозофију дели на теоријску,
којасезасниванапринципулогике,ипрактичку,којапочи
ванапринципу воље.Уоквиру теоријскефилозофијена
лази селогика, којапроучаваоблике сазнањапримерених
разуму, док се законитостима и облицима сазнања чулног
искуства не бави ни једна посебна дисциплина. Уочивши
овопразноместо,Баумгартеннасвојеврстанначиндопуња
ваимодификујеВолфовконцептфилозофијесамосталном
филозофскомдисциплином–естетиком.1

Стога,Баумгартеноворазумевањепредметногпољаестети
кеналазисеублизинигрчкогконцептаaisthesisa,тј.онога
штообухватацелинучулногискуствауопште.Утомсми
слу,исамБаумгартенћеестетикуодредитикаоgnoseologia
inferior,2тј.каодисциплинукојасебавинижимоблицима
сазнања.Другимречима,естетикауБаумгартеновомучењу
настаје у аналогији према логици3 – док се логика на ау
тономанначинбавиразумскимсазнањем,естетика,такође
самостално,испитујесазнањекојезадобијемопутемчула.
Прецизније,Баумгартенестетициосмишљаваиодређујеау
тономнопредметнопољеитомпредметномпољусаобра
занметодштомуомогућавадању, естетику,попрвипут
у традицији филозофије заснује као посебну филозофску
дисциплину.

Унутарпредметногпољаовакоосмишљенеестетикеистак
нутоместозадобијафеноменлепоте.КакоЗуровацприме
ћује, „Лепота је заправо једноодмогућихсвојставачулне
манифестације предмета, дакле, један од начина њиховог
чулног спознавања. Она је тако један од облика истине.
Штавише,онаје,каоштоћемовидети,самаистина,утоли
коуколикојечулна.Сходнотоме,лепотајепривилеговани
предметгносеологијечулног,аестетикапресвегатеорија
лепог,затоштојелепотанајзначајнијиначинчулногсазна
ња.”4 Поред тога, имајући у виду да Баумгартен припада

1 Зуровац, М. (2016) Идеја естетике, Београд: Службени гласник,
стр.306308.

2 Исто,стр.328.
3 Поповић,У.(2016)Проблемформеиискустволепоте:естетикакаоло

гика,у:Проблемформе,Београд:ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.133.
4 Зуровац,М.нав.дело,стр.328.
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мисаонојкултуриосамнаестогвека,онзакључуједаумет
ност, која у том периоду бива одређена као доминантно
местостварањаирецепцијелепоте,такођемораиматииз
разито важан статус у оквириманауке естетике.5Отуда, у
Баумгартеновој идеји естетике можемо пронаћињена три
кључнаодређења,тј.даонајестефилозофскоиспитивање
чулности,лепотеиуметности.

Дакако,иакоестетикакаопосебнадисциплинафилозофије
настаје тек у осамнаестом веку, то не значи да естетички
проблеминисубилипредметрефлексијемногобројнихау
тораипреБаумгартена.Штавише,питањаолепотииумет
ностикаоестетичкапитањаparexcellenceприсутнасууфи
лозофској традицији од учењаПлатона иАристотелашто
самододатнопотврђујефилозофскопореклооведисципли
не.Стога,иакоестетикасвојеформалнозасивањедобијака
сноуодносунадругефилозофскенауке,оноштоможемо
назватиестетичкимпитањимајеприсутноготовоодсамог
почеткапостојањафилозофијекаопојмовног,рационалног
и аргументованог мишљења. Стога, поједини аутори, као
штојенапримерМартинХајдегер,справомћеиовупред
историјуестетикесматратињенимсаставнимделом.6

УвременукојенепосреднослединаконБаумгартеновогза
снивања естетике, проблеми  овефилозофске дисциплине
постајупредметинтересанајзначајнијихфилозофатогпе
риода,каоштосуКантидругифилозофинемачкогидеали
зма.Утомсмислу,естетикасвојеместопроналазиугото
восвимважнимфилозофскимсистемиматогвременашто
сведочи о релевантности њених тематских целина и тим
целинамаприпаднимпроблемима.

Наконкрајанемачкекласичнефилозофиједолазидо јача
њасвестисавременихфилозофаопроблемимафилозофске
традицијеињенепојмовности.Традицоиналниначинобра
дефилозофскихтемабиванереткоподвргнутоштројкрити
цисавременихаутораштодоводиупитањеилегитимност
методадотадаустаљенихфилозофскихдисциплина.Нако
јиначинјеовајмисаонигестсавременостиутицаонаесте
тику, те и кроз каквепреображаје је ова дисциплинапро
лазилаусавременојепохипредстављапредметиспитивања
наредногпоглављаовогистраживања.

5 Исто.
6 Хајдегер,М.(2009)НичеI,Београд:Федон,стр.90.
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Савремениприступиестетици

Унастојањудамапирамопозицијуфилозофскеестетикеу
оквиримасавременихприступаономештоназивамоесте
тичкимпроблемима,размaтраћемостудијуСтрујањауса
временојестетицинашегреномираногестетичараМилана
Дамњановића.УтомделуДамњановићрасправљаоначину
накојиможеморазуметивеликуразнородностестетичких
приступа,теискрећепажњунаиданасживуполемикуо
могућностисинтезерезултатаразличитихобликабављења
естетичкимтемамаукохерентнуцелину.

Позивајући сенаМорицаГајгера,Дамњановићпримећује
дазбивањаусавременојестетициможемоподелитиутри
доминантнеструје–онекојеовудисциплинувидекаопо
себнунауку,потомнаауторекојисматрајудаестетикутреба
посматратикаообласткојаистовременообухватапредмет
нопољенеколикопосебнихнаукаиправцекојеестетикуви
дедоминантнокаофилозофскуестетику,тј.каодисципли
нууподручјутематскогоквирафилозофије.7Сходнотоме,
можемозапазитидајенекадаподразумевајућаприпадност
естетикефилозофијиунајмањурукудоведенаупитање,тј.
даусавременостинеможемоестетикусаморазумљивосма
тратиинтегралнимделомфилозофије.Прецизније,естетика
каоаутономнафилозофскадисциплинапредстављатек је
данодзначењасавременогпојмаестетике,којићемоуовом
истраживањуименоватикаофилозофскаестетикакакоби
смоје јасноразграничилиоддругихзначењаширегпојма
савременеестетике.

Анализусавременихприступаестетиципочећемоиспити
вањемидејеестетикекаопосебненауке.Оноштокаракте
ришеовајправацусавременојестетицијестенастојањеда
се естетика еманципује одњенефилозофске позадине, тј.
дасепоставинановетемељесавиднодругачијимметодом
од филозофске естетике. Сходно томе, овако замишљена
естетикабипоформибилаготовоидентичнавећпостоје
ћимпосебнимнаукамакаоштосуфизика,биологија,хемија
и друге.У том смислу, проблеми традиционалне естетике
бисеизместилиизфилозофскогдискурсаупосебнонауч
ни оквиршто је аналогно израстању посебних наука, као
штосувећпоменутефизика,биологијаихемија,изоквира
традиционалнефилозофијеприроде.

ПоДамњановићевомсуду,могућнострађањаоваквихидеја
отварасеуучењудеветнаестовековногнемачкогфилозофа,

7 Дамњановић, М. (1966) Струјања у савременој естетици, Загреб:
Напријед,стр.13.
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физичараипсихологаГуставаФехнера,којијесматраода
естетикамораиматиемпиријскополазиште.8Другимречи
ма,поФехнеровомсуду,естетикаморапочети„одоздо”тако
штоће,каоидругепозитивненауке,користитиемпиријске
податкекакобинаиндуктиванначинмоглаосновативла
ститупојмовност.9УоваквомприступујасносевидиФех
неровотпорпрематрадицији,апресвеганачинунакојису
сеестетикомбавилимислиоцинемачкекласичнефилозофи
је.Наиме,оваквазамисаоестетикенеостављапростораза
билокакаввидфилозофскогмишљењаиспекулације;шта
више,чиниседабиизперспективеовеидејесвакиуплив
филозофскогмишљењапрештетионегокористиоразвитку
естетикекаопосебненауке–можесерећидабипојмовни
апаратовенаукеутомслучајубионепотребнопреоптере
ћентрадиционалнимзначењимафилозофскихпојмова,које
овакозамишљенаестетикапрограмскиодбацује.

С обзиром на чињеницу да се по питању метода естети
какаопосебнанаукарадикалноразликујеодестетикекао
интегралногделафилозофије,можемозакључитидабисе
оведвеидејеестетикезначајноразликовалеиупогледуњи
ховихрезултата.Наиме,резултатиемпиријскеестетикеби
превасходно били чињеничног карактера, добијени путем
различитихексперименатасаобразниместетичкимпитањи
маипроблемима.Например, естетика каопосебнанаука
бимогладаиспитујеначиннакојинашетелореагујепри
слушању тонова одређене френквенције или како изгледа
психофизичкаструктураискустваприсусретусауметнич
кимделима.Ипоредтогаштопокушајидасеутврдечиње
ницеупогледупроблемаестетикенисуизлишни,ипак,пи
тањеодефинисањустриктногметодаестетикекаоињеног
предметногпољаидаљеостајеотворено.

Иако је Густав Фехнер отворио могућност за заснивање
естетикекаопосебненауке,уњеговомопусуестетикасво
јеместозадобијаунутарпсихологије,каодеотеаутоном
ненауке.Овакавпокушајинтеграцијеестетикекаосубди
сциплине унутар већ постојећих посебних наука маркира
другу доминантну тенденцију унутар савремене естетике,
којасетиченастојањадасеуграницамавећпостојећихна
ука пронађе простор за обраду онога што бисмо назвали
естетичкимпроблемима.

8 Исто,стр.12.
9 Hetrick, J. (2011) Aisthesis in Radical Empiricism: Gustav Fechner’s

Psychophysics and ExperimentalAesthetics, in:Proceedings of the Euro
peanSocietyforAestheticsvol.3,Fribourg:TheEuropeanSocietyforAest
hetics,р.139.
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Фехнеровазамисаооестетицикаосаставномделупсихоло
гијенеостајеусамљенипокушајпребацивањаестетикеиз
оквирафилозофијеудискурснекедругепосебненауке.Су
дећипоДамњановићу,постојаоизначајанпокушајпреба
цивањатежиштаестетикеуоквирсоциолошкенаукеууче
њуфранцускогестетичараШарлаЛалоа.Лалоовазамисао
естетике,поредњененераскидивеповезаностисапсихоло
гијом,усебеукључујеииспитивањесоциолошкихаспеката
естетскихфеномена.Утомсмислу,Лалооваидејатзв.Ин
тегралнеестетикенакристалнојасанначинодсликавапо
кушаједапредметнопољеестетикебудепрерасподељеноу
различитепосебненауке.УделуОсновиестетикеможемо
приметити да Лало недвосмислено разликује психолошку
и социолошку естетику као два хетерогена приступа про
блемима естетике. 10Међутим,настојањада сепроблеми
ма естетике приступи путемметода различитих посебних
наука, како Дамњановић примећује, онемогућава долазак
докомплетногсистемаестетике.11Другимречима,овојкон
цепцијиестетикенедостајејединственипринципнаоснову
когбимогладаујединиисистематизујерезултатедобијене
путемметодаразличитихпосебнихнаука.

Коначно,трећисавремениобликбављењаестетиком јесте
оноштоможемоназватифилозофскоместетиком.Оношто
овајприступделисапретходнадвастановиштајестекрити
каидистицанцирањеодфилозофскетрадиције,али,уовом
случају, то не значи и напуштањефилозофскогмишљења
каотаквог.Штавише,представнициовеструјесматрајуда
су проблеми естетике несумњиво филозофског карактера,
алидасењимамораприступитипутемновогиодтради
цијебитноразличитогфилозофскогобликамишљења.Ка
ко Дамњановић примећује, унутар савремене филозофске
естетикеистичусешестдоминантнихправаца:семантички
правац,спиритуализамусавременојестетици,натурализам
у савременој естетици, феноменолошка естетика, онтоло
шкаестетикаимарксистичка естетика.12Можесерећида
свакиоднаведенихправацанасебисвојственначинпоку
шавадафилозофскиприступипроблемима естетике чиме
ондасвакиодњихипотврђујеприпадностестетикефило
зофији.

10Опширнијеу:Лало,Ш.(1974)Основиестетике,Београд:БИГЗ.
11Дамњановић,М.нав.дело,стр.14.
12Исто,стр.52123.
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Чемујошфилозофскаестетика?

КористећисеучењемМиланаДамњановића,упретходном
поглављумапиралисмодоминантнетоковесавременеесте
тике.Резултатдокогасмодошлијестедасеподтермином
естетикаможемислитинеколикоразличитихиможданеу
сагласивихидејаотомештаестетикаданасјесте.Собзиром
нато,уовомделурадапокушаћемодаодредимодалисе
унутар филозофске естетике може пронаћи адекватан пут
за потенцијалну синтезу резултата свих претходних при
ступаестетициикакавдоприносможеиматифилозофска
естетиказаконкретнаестетичкаистраживања.

Када је реч омогућности синтезефилозофског и научног
приступаестетици,какоГруборпримећује,просторзатако
нештоотвараисамДамњановићунеколиконазнакаоод
носуизмеђуовадваприступа.13Утомсмислу,овакавком
бинованиприступбипоредфилозофскихувидаупробле
меестетикемораоидапружиинтерпретацијурелевантних
научнихдостигнућавезанихзаестетскефеномене.Такође,
уколикобисмозаступалиовакавприступестетици,утолико
бисмобилиуобавезиидапокажемонакојиначинможемо
доћидосинтезерезултатадобијенихизразличитихпосеб
нихнаука,теинакојиначинсетирезултатимогуповезати
сафилозофскимаспектимаестетике.

Сходнотоме,једнаодмогућихулогафилозофскогаспекта
унутарцелинеестетикебимоглабитианлогнаулозифило
зофијеусклопуцелинељудскогсазнањауучењумислила
цанеокантовскеоријентације.Наиме,каоштозаКасирера
улогакритичкефилозофијенијеутомедаусмераванауке,
негодаихинтерпретираиразуме,14истотако,филозофски
аспектестетикебимогаобитиусмеренкаинтерпретацијии
синтезиестетичкирелевантногсазнањаиздругихпосебних
наукаукохерентнусистемскуцелину.

Дакако,овакваконцепцијаулогефилозофијеунутарширег
појмаестетикебисепресвегаодносиланаформалнеаспек
тетенауке.Дакле,естетикабиутомслучајупредстављала
синтезурезултатадобијенихпутемметодаемпиријскихна
ука,којибисепутемфилозофскеинтерпретацијепостави
лиусистемскиоблик.Међутим,далисеонофилозофскоу
естетицизаистаможередуковатиискључивонаделатност

13Грубор,Н.(2015)ОдЕстетичкеегзактностидометаестетскогскеп
тицизма:студијеосавременојсрпскојестетици,Београд:Филозофски
факултет,УниверзитетуБеограду,стр.25.

14Cassirer,E.(1907)KantunddiemoderneMathematik,in:Kantstudienvol.
12,Berlin:deGruyter,р.31.
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везанузаформалниаспекттенауке,тј.далисеметодима
емпиријскихнаука употпуностиможеобухватитицелина
естетскихфеномена?

Теоријскеслабостиуконцепцијамаестетикекаоискључи
вопосебнонаучнедисциплинепримећујеДамњановићна
водећида„Уужеместетичкомсмислу,савремени’научни’
правци,којесморепрезентативнонавели,увеликосуфор
малистичкиинеисторијски,иможесеконстатоватидасу
ти дефицијентни облици мишљења проистекли из њихо
вог неувиђања филозофских задатака на подручју естети
ке.”15 Другим речима, по Дамњановићевом суду, естетика
каотаква,тј.проблемисакојимасеунутарестетикесвагда
сусрећемозахтевајуифилозофскиначинобраде.

Дамњановићева критика посебнонаучних оријентација у
оквиримаестетикеодносисенањиховуформалистичност
инеисторичност,каоштосмомогливидетиупретходном
цитату. Тенденцију ка формалистичности естетичких тео
рија треба схватитинајпре каопретпоставку да резултати
естетикеморајудобитиматематичкиизраз16какобимогли
задобитистатуснаучности.Међутим,чакиуколикобисмо
успели да резултате естетике математички изразимо, по
ставља се питање да ли такви увиди до краја испуњавају
целинуестетскогфеномена?

Судећипофилозофимафеноменолошкеоријентације,уко
ликосеосврнемонаначиннакојисенашесвакодневноиск
уствоодвија,утоликоможемоприметитидасветиунутар
светскабивствујућасусрећемоуинтегралномједиствуњи
ховихкарактеристикаињиховогсмисла.Прецизније,начин
накојизахватамосветоконаснијетексумаосета,већпред
стављацелинукојаједругачијегквалитетаодпукогзбира
чулнихосета.Отуда,Хајдегер,каоједаноднајзначајнијих
феноменологапрошлогвека,наводи:„Мизаправоникадне
опажамонавалуосета,например:звуковаишумова,упо
јављивањуствари–каоштотајпојампоказује;пречујемо
олујукакозавијаудимњаку,чујемотромоторниавион,чу
јемомерцедесинепосредногаразликујемоодфолксвагена.
Намасусаместваримногоближеодсвихосета.Чујемокако
укућилупајуврата,аникаданечујемоакустичкеосетени
пукешумове.Дабисмочуличистшум,морамослушатида
лекоодствари,својеухоодвојитиодњих,тојестслушати
апстрактно.”17

15Дамњановић,М.нав.дело,стр.51.
16Исто,стр.52.
17Хајдегер,М.(2000)Изворуметничкогдела,у:Шумскипутеви,Београд:

Плато,стр.14.
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Имајући у виду Хајдегерово схватање начина на који се
наше свакодневно искуство увек већ одвија, можемо при
метитидабисвакипокушајњеговеапстракцијепутемма
тематичкогизраза заправоумногомеосиромашиопунину
тогфеномена.Сходнотоме,математичкиизразискуствених
феноменанесамодасепоказујенеадекватним,негонасон
заправоможеиудаљитиодњеговогфактичногкарактера.
Стога, ако овако стоје ствари са свакодневнимискуством,
онданијетешкозакључитиуколикојмерибинасматема
тички израз естетског искуства онемогућио да дођемо до
дескрипције естетског феномена у пунини свих његових
аспеката, каошто је напримерискуство уметничког дела
илиискуствоприроднолепог,чијимоменатестетскогпред
стављасвојеврсни„вишак”нафеноменууодносунапоја
веусвакодневномискуству.Дакле,иаконамматематички
израз може расветлити неке од  његових карактеристика,
испитивање природе естетског искустваde facto мора би
ти допуњено филозофском интерпретацијом како би овај
феноменмогаобитицеловитообухваћен.

Другипроблем,који,какосмовидели,Дамњановићувиђа
попитањупосебнонаучнеконцепцијеестетикетичесене
историчноститаквихприступа.Другимречима,емпиријски
методи потенцијалне посебнонаучне естетике немогу до
претидоисторијскихтрансформацијаестетскихфеномена
иестетичкихпојмова.Утомсмислу,например,питањео
функцијиуметностиуразличитимепохама,теиадекватно
разумевање историјских трансформација уметности гото
восуневидљивисметодолошкепозицијепосебнихнаука.
Притом,какоДамњановићпримећује,естетичкирелевантне
вредностикаоштосууметничкеилепотневредноститако
ђеподлежуисторијскимпроменама18,теињихововаљано
разумевањепредстављанеопходностзацеловитуестетичку
теорију.19

Дакле,каоштосмовидели,формалистичностинеисторич
ност естетичких теорија не може бити превладана путем
метода посебних емпиријских наука, него филозофским

18Грубор,Н.нав.дело,стр.29.
19Дакако,доприносфилозофскеестетикенеогледасесамоуовимприме

римакојесмонавели.Разниправциунутарфилозофскеестетикемогу
допринети адекватнијем разумевању разнородних естетичких пробле
ма;например,онтолошкаестетикаразматрапитањеоштаству,одно
сноначинунакојиуметничкоделојесте,потом,марксистичкаестетика
можерасветлитидалиуметностилепотамогуиматиреволуционарни
потенцијалили,пак,представљајуместорепродукцијепостојећегдру
штвеногпоретка.Ова,имногадруга важнапитања, готовоневидљи
ва из перспективе посебнонаучног приступа естетици, представљају
предметразматрањамногобројнихправацафилозофскеестетике.
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интерпретативним увидима. Прецизније, посебнонаучни
приступестетичкимпроблемиманапростониједовољанда
седокрајаисцрпибогатство смисла естетскихфеномена,
штофилозофскиаспектестетике,тј.филозофскуестетику,
чининеопходниммоментомширегицеловитогпојмаесте
тике.

Имајућиувидусвепретходноречено,засамкрајовогис
траживањаможемозакључитидајеодговорнанашеводеће
питање–ималипотребезафилозофскоместетиком?–не
сумњивопотврдан.Сједнестране,показалисмозначајфи
лозофскеинтерпретацијезасистематизацијуестетичкире
левантнихрезултатадобијенихпомоћуемпиријскихметода
у заокружену целину. С друге стране, међутим, скренули
смопажњуинанеопходностфилозофскерефлексијепро
блемаестетикенебилидошлидоцеловитихувидаоестет
скимфеноменима.Утомсмислу,свеучесталијесавремене
тенденцијекаемпиријскомзаснивањуестетикенеугрожа
вајубитностинеопходностпостојањањеногфилозофског
фундамента.
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ISTHERENEEDFORPHILOSOPHICALAESTHETICS

Abstract

The author examines whether philosophical aesthetic insights are
relevant in our historical situation. This question was raised in the
context of the more and more frequent contemporary attempts to
establish aesthetics as a specialized empirical science or attempts to
incorporateaestheticsinthealreadyexistingspecializedsciences.The
firstchaptergivesabriefoverviewofthe(pre)historyofaestheticsfrom
its founding to the contemporary time.Then, using the teachings of
MilanDamnjanović,theauthorexaminessomeofthekeyassumptions
oftheempiricallyorientedideasofaestheticsontheonehand,andthe
contemporaryphilosophical conceptsof aesthetics,on theother.The
thirdchapterexamines thesignificanceofphilosophicalaesthetics in
relationtoothernonphilosophicalaestheticconceptions,andconcludes
thattheproblemsofaesthetics,inadditiontotheempiricalapproach,

alsoneedphilosophicalenquiriesandfoundations.
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